
Světová náboženství - I 



„Jestliže věříte v Boha, tak nerozumím, proč
by měl být rozdíl věřit jako katolík, žid nebo
muslim. Základ všech náboženství: dobro, etika,
nezabíjet a starat se o své rodiče - je stejný.
Myslím, že lidi by měli míň dbát o to, co je v
náboženství rozděluje, ale víc o etiku.“

Nicholas Winton (1909 – 2015), 
britský makléř, který zachránil 

669 židovských dětí 
během let 1938-39



„Myslím, že tím nejskutečnějším 
náboženstvím je dobré srdce.“

Dalajláma (1935)
14. dalajláma, 

tibetský duchovní vůdce

„Moje náboženství je velmi prosté, 
je jím laskavost.“



• fenomén doprovázející lidstvo od nepaměti

• proto se nikdy nedopátráme jeho vzniku

• téměř každý člověk něčemu věří, něco vyznává, (přičemž 
nemusí být aktivním členem nějaké náboženské skupiny)

Náboženství



Světová náboženství

Animismus
anima (latinsky) 

= „duše“

• víra v existenci duchů a duší (víra v duše předků 
a okolních objektů)

• představy vedly k polyteismu, který později vyústil 
až v monoteismus

• přírodní náboženství

„Mohu něco neuznávat, ale nemusím to proto 
špinit, a nemohu druhým brát právo v to věřit.“

Albert Camus
(1913 – 1960),

francouzský spisovatel, 
publicista a filozof



Polyteismus
poly; theos (řecky) 

= mnoho; bůh

• mnohobožství

• víra ve více božstev či jejich uctívání



Monoteismus
poly + theos (řecky) 

= mnoho + bůh

• jednobožství

• víra v jednoho Boha a jeho uctívání

„Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.“

Albert Einstein (1879 – 1955). 
teoretický fyzik, 

jeden z nejvýznamnějších 
vědců všech dob



Nejvýznačnější monoteistická náboženství 

• svou duchovní tradici spojují s Abrahámem
• přímo či nepřímo jsou ovlivněna starověkým židovským náboženstvím
• vycházejí ze stejného základu, z kázání (učení) proroků, kterými byl definován judaismu
• společné znaky 

 víra v jednoho osobního Boha 
 Bůh je zároveň chápán jako tvůrce a soudce světa 
 lidé mohou mít k tomuto Bohu osobní vztah projevující se zejména modlitbou a konáním 

dobrých skutků
 častý důraz na povinnost šíření své víry

JUDAISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM

ABRAHÁMOVSKÁ NÁBOŽENSTVÍ



Judaismus = židovství



Judaismus = židovství

• náboženství židovského národa – Izraele
• teologie judaismu slouží jako základ křesťanství a islámu
• výraz Židé označuje příslušníky vyvoleného národa (vyznavače 

judaismu) 
• židovství se dědí materlineárně (tj. po matce) nebo se získá 

konvertitou



Judaismus - symboly

MENORA 
= 

sedmiramenný svícen 
(symbolizuje 7 dní, 
během kterých byl 

stvořen svět)

HEXAGRAM = DAVIDOVA HVĚZDA 
= 

tvořen dvěma propletenými 
rovnostrannými trojúhelníky

(často považován 
za oficiální symbol židovství) 



Judaismus – viditelné symboly

KIPA = JARMULKA
=

pokrývka hlavy, 
kterou věřící židé nosí

(kipa = kopule či klenba)

TALIT
=

modlitební plášť, který 
nosí židé při modlitbě

TFILIN 
= 

modlitební řemínky 
a jeden z nejstarších znaků judaismu
(dvě malé černé krabičky s malými 

pergamenovými svitky s pasážemi z Tóry)



Judaismus – bůh 

bůh Hospodin = Jahve

Před rokem 1800 př. n. letopočtem uzavírá bůh Hospodin (Jahve) prostřednictvím 
Abrahama smlouvu s židovským národem, kterou později reprezentuje seslání zákona 
Mojžíšovi a která je později několikrát obnovována, například králem Davidem. 
Smlouva spočívá v seslání spasitele z rodu Davidova, na kterého Židé stále čekají. 



Abrahám (Abram) 
– hebrejsky „vznešený otec“
– arabsky Ibráhím

• jeho příběh je popsán v bibli v knize Genesis i Koránu
• Abraham je prvním biblickým patriarchou a praotcem 

izraelského národa
• je vzorem Božího muže, který se poslušně podřídil 

Božímu povolání a byl mu ochoten obětovat i 
vlastního syna (v čemž mu však anděl nakonec 
zabránil, protože tento příkaz byl jenom zkouškou jeho 
poslušnosti Bohu)

• Abrahám je líčen jako vzor člověka, který spoléhá na 
Boží zaslíbení

• od příběhu Abraháma se odvozuje vyvolení Izraele a 
jeho domácí právo na Kanaán

Judaismus – Abrahám



Judaismus – Mojžíš

Mojžíš s Desaterem 
–

Rembrandt van Rijn (1659)

Mojžíšova hora = hora Sinaj, hora na Sinajském poloostrově poblíž nejvyšší 
egyptské hory Svaté Kateřiny a stejnojmenného města a kláštera, která je 

nejčastěji ztotožňována s biblickou horou Sinaj 

Právě zde se v podobě 
hořícího keře zjevil 

Mojžíšovi Bůh.



Judaimus – základní dokument

TÓRA = PENTATEUCH 
= 

pět Mojžíšových knih 

Vznik

• dar Hospodina na hoře Sinaj

nebo

• postupné diktování Božím 
hlasem



judaismus – věroučné knihy

TENACH 
=

spisy, které křesťané 
označují jako Starý 

Zákon 

TALMUD 
=

předpisy víry, zákony apod.



Judaismus – „svatostánek“

Velká synagoga (Plzeň)
–

třetí největší v Evropě

Jeruzalémská synagoga 
(Praha)

Staronová synagoga
(Praha)



Judaismus - poutní místo - Jeruzalém

Zeď nářků = Západní zeď 
=

pozůstatek západní části vnější hradby, která ke 
konci období druhého jeruzalémského chrámu 

obklopovala Chrámovou horu 
dnes je to nejposvátnější místo židů



Judaismus - poutní místo - Jeruzalém

Chrámová hora

• nejposvátnější místo judaismu
• třetí nejposvátnější místo islámu 
• významné místo i pro křesťany
• podle svatých svitků Tóry je Chrámová hora 

místem, kde Bůh započal stvoření
• skála z bájné hory Mórija je jakýmsi 

základovým kamenem světa (ze skály vzal 
Bůh hmotu a vymodeloval z ní Adamovo 
tělo)

• biblická hora Mórija, kde se Abrahám 
chystal obětovat svého syna Izáka



Judaismus - poutní místo - Hebron

• území Palestiny

• hebrejský název Chevron (chaver = druh, přítel) 

• město biblického praotce Abrahama, otce všech 

věřících (Abraham jako přítel Boží) 

• druhé nejposvátnější místo Židů (po Chrámové hoře 

v Jeruzalémě) 

• město uctíváno křesťany a muslimy 

• údajně jsou zde pohřbeny čtyři starozákonní páry: 

Adam a Eva, Abrahám a Sára, Izák a Rebeka a Jákob 

a Lea
Jeskyně patriarchů, pohled od jihu



Judaismus - poutní místo - Safed

Jeruzalém, Hebron, Safed a Tiberias

• centrum židovské učenosti a kabalistických 
studií

• jedno ze „svatých měst“ judaismu
• podle legendy založili po potopě Noemovi 

synové
• v 16. století pod osmanskou nadvládou 

„židovským městem“
• první hebrejská tiskárna v tehdejší 

osmanské Palestině (1578)
• v roce 1948, před začátkem války za 

nezávislost, žilo ve městě 12 000 Arabů 
a 1 700 Židů

• v květnu 1948 arabské obyvatelstvo z města 
uteklo

• od té doby je převážně židovským městem. 
Synagoga Abuhav



Judaismus - poutní místo - Tiberias

• město založil král Herodes 

• pojmenoval jej na počest římského císaře Tiberia

• přestěhován i Židovský soud

• „svaté židovské město“

• po vyhnání Židů z Jeruzaléma stalo centrem židovské 

vzdělanosti (roku 125)

• předpokládá se že počátky Mišny, která se později 

vyvinula v Jeruzalémský talmud, mohly proto být 

sepsány zde

• zde vytvořena písemná podoba výslovnosti antické 

hebrejštiny, která se dodnes v judaismu používá

synagoga, ve které je pohřbeno mnoho židovských učenců
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